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 لطري وصياغتهاعربية لمنهجية إختاذ أمساء 
 أمساء الطيور العربية

ابألمساِء هلا، ما بني نثٍر وشعٍر ومقاٍل. والناظر يف تراثنا يرى أنَّ األمساَء  َألمساِء للطيور، وتُراثُنا غينٌّ الشكَّ أنَّ لَغتَـَنا الَعربيُة تـَْزَخُر ابملعاين وا
 "يدرج"، والُزرَّق للونه "األزرق" وهكذا هي األمساُء يف لغتنا.  جاءْت إما ِلصفٍة أو صوٍت أو للوِن الطائِر، فاهلدهد لصوتِه، والدراج لصفته

  األمساء العربية األصيلة غريبة يف وطنها، مستبدلٍة أَبمساٍء مرتمجة.نا العريب وكتِب الطيوِر احلديثة، فتصبحُ أَدبِ 
وحنن هنا نبحث عن هذه األمساء يف كتب اللغة العربية وكتب األدب والشعر مع صفات الطائر إن كانت مذكورة لنصل لألمساء العربية 

سم وأحيا�ً ذات االالطيور املعروفة اليوم فبعض الطيور املتشاهبة هلا أنواع األصيلة. وال شك أن األمساء يف كتب اللغة ال تشتمل على مجيع 
الطائر الواحد له أكثر من اسم بسبب اختالف اللهجات واختالف البلدان. فالطيور املتشاهبة يف صفات معينة قد أتخذ نفس االسم 

 بسبب الصفة املشرتكة بينهما.
ت على النقل من بعضها البعض، والنقل مشافهة من بعض احلضر والبدو واخلاصة وال ننسى يف هذا الصدد أن كتب اللغة واألدب دأب

قل والعامة، وال ننسى كذلك أن هذه الكتب نقلت األقوال ودونتها خالل القرون اهلجرية الثالثة أو األربعة األوىل فهي قدمية. وقد كان الن
 خلط بني نوعني أو ذكر االسم اخلطأ فهذا وارد.بدون حتقيق أو أتكد، لذلك قد يكون املسئول عن اسم الطائر قد 

لوضع أمسائها يف موقعي يف االنرتنت، وكنت أحبث يف  2001لقد حبثت كثرياً يف أمساء الطيور منذ أن بدأت هواية مراقبة الطيور وذلك سنة 
مث بدأت ابستخدام برامج الكمبيوتر  .، وكتاب اتج العروسكتاب احليوان للجاحظ وكتاب حياة احليوان للدمريي، بعد ذلك كتاب اللسان

يف كثري من الكتب ككتاب العني  تكرب�مج اتج العروس من شركة العريس ومشروع احملدث وأخرياً موقع الوراق حيث تصفحت وحبث
 وكتب اللغة األخرى.واملخصص البن سيده وصحاح اجلوهري  لألزهري والتهذيب

ق من املرحوم يوسف الزعيب حيث استفدت منه استفادة كبرية وحصلت على كتاب مث حصلت على نسخة مصورة من كتاب طيور العرا
 طيور مصر من صديقي األستاذ أمحد ر�ض. واشرتيت نسخيت من كتاب معجم احليوان للمعلوف عن طريق موقع مكتبة النيل والفرات.

 وال تزال مغيبة يف بعض الكتب. وكانت فرحيت عظيمة عندما وجدت من يوافقين ببعض األمساء اليت اجتهدت ملعرفتها
 وحنن نعلم أيضاً أن بعض األمساء قد نقلت إلينا أابً عن جد ووصلتنا فصيحة، خصوصاً الطيور الشائعة يف املنطقة.

طيور ، فكل قائمة َتْصُدق على أفراد متعددين من نفس نوع الطائر هي أمساء جنس مركبة نكرة يف قائمة الطيور اليت وضعناهاأمساء الطيور 
صيغة يف  ولكي تستخدم األمساء بطريقة صحيحة جيب وضع األمساء. يف صيغة النكرة أو حيوا�ت جيب أن تكتب بصيغة اسم جنس مفرد

فالعربية ختتلف عن بقية اللغات بوجود األمساء بصيغة التذكري والـتأنيث والتعريف والتنكري، فإذا تكلما عن طائر أمامنا فحينها جيب  .التنكري
 الطائر أو األسد رَ شخصاً مل يَـ  ثُ دِّ حتُ ، لكن حينما أمامكم سدٌ األ، وهذا أمامكم ذكر امسه بصيغة التعريف مثال هذه محراُء الساِق الرقطاءُ 

فتذكر اسم الطائر بصيغة التنكري فتقول له رأيُت ابألمِس محراُء ساٍق رقطاُء، ورأيت ابألمس أسداً. وأمٌر آخر مهم هنا  ،وقد انتهت الرؤية
 لمة الرقطاء ابلضمة دليل على أ�اسم حىت ال يشكل األمر على السامع فحينما نقول "هذه محراُء الساِق الرقطاُء" فربفع كوهو تشكيل اال

 .اجملرورة ابلكسرةصفة للحمراء وليس للساق، وإن كانت صفة للساق وجب علينا جرها ابلكسرة تبعاً للساق 
أما عندما نريد ختليَد شخٍص ما فننسب االسم له بطريقة إضافة الطائر المسه مثال "بطُة أمحد" هنا نقع يف اشكال وهو أن إضافة الطائر 

وتكون البطة فقط  مبجرد اإلضافة عرفنا االسم أي أصبح االسم يف صيغة التعريففهنا منصوب،  يث يصبح أمحد مضاف إليهالسم أمحد حب
هي وليس نوعها منسوبة ألحد بصيغة امللكية. لذا فالصحيح هنا أن ننسب الطائر لالسم املنسوب وهو أن نلحق آخر االسم بياء مشددة 

وهي هنا بصيغة التنكري وتعرف هكذا "البطُة األمحديَُّة" إبضافة أل التعريف لكال ، فيكون االسم هكذا "بطٌة أمحِديٌَّة" ونكسر ما قبلها
 االمسني واستبدال التنوين على آخرمها ابلضمة.
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 االسم املركب: 
 اينالثاالسم من األول وهو أصلي يضاف إليه اسم اثين واثلث وأحيا�ً رابع حسب ما تقتضيه احلاجة للتفريق بني األنواع. يرتكب االسم 

بلد أو  اسم عامل طيور أوكاسم علم   هوواملضاف إليه ، أو مضاف إليه جمرور ،مرفوعٌة ابلضمةللطائر صفٌة والثالث والرابع إما أن يكون 
 .مكان ما أو بيئة ما، أو اسم جزء من أجزاء اسم الطائر كالرأس والذنب والصدر واجلناح

 االسم املركب: كتابة
 .عدد من أفرادهيكتب االسم من دون ألف التعريف فهو اسم جنس يشمل 

 إعراب االسم املركب:
نبدأ ابالسم وهو نكرة مث نكتبه وهو بصيغة التعريف أِبل التعريف،  .يف اجلدول التايل نبني كيفية تركيب األمساء من ثنائي مث ثالثي مث رابعي

وذلك وهو يف صيغة الرفع. بعد ذلك نبني أجزاء االسم وهي الصفة واملضاف إليه، مث نبني صيغة كتابة االسم يف صيغة التنكري مث التعريف 
 عندما ينصب مث عندما ُجير وهو يف سياق الكالم.

 اجلرعند  عند النصب مالحظات التعریف �ل  نَِكرةٌ  �مس
 ف �مس والنس�بةر� عَ یُ امس مث �س�بة لعامل.  ِو�ِيك� البِ َمت� ال ِبِو�ِيك�  َمت� 

 مظ: �مس منسوب للعامل بویك.
 ي�اً ِبِو�كِ  اً تَم� 
 ِو�ِيك� البِ  َمت� ال

 ِبِو�ِيكٍّ  َمتٍّ 
 ِو�ِيكِّ البِ  َمتِّ ال

 � � ال  نَْوَرُس ال  نَْوَرٌس ُهوْ�ِلیّينِ  یَُعر�ف �مس والنس�بةامس مث �س�بة لعامل.  هُوْ�ِلیّينِ
 مظ: �مس منسوب للعامل هو�لن.

ِّي�  اً نَْوَرسَ   اً ُهوْ�ِلین
� ال  نَْوَرَس ال   هُوْ�ِلیّينِ

ٍّ  نَْوَرٍس   ُهوْ�ِلیّينِ
ِّ ال  نَْوَرِس ال   هُوْ�ِلیّينِ

 ٕالیه. اٌمس مث مضاٌف  نَْوَرُس الُسهوِب  نَْوَرُس ُسهوٍب 
 �ٕالَضافة ُعّرِف

 ُسهوٍب  نَْوَرَس 
 الُسهوِب  نَْوَرَس 

 ُسهوٍب  نَْوَرِس 
 الُسهوِب  نَْوَرِس 

نٌَة قَْزوِ  نٌَة  ِني�ةٌ ی َخْرش�َ  اٌمس مث صفٌة. ِني�ةٌ ی َقْزوِ الاخلَْرش�َ
 ِبأٔل الصفة تتبع املوصوف �لتعریف

نَةً   ِني�ةً ی قَْزوِ  َخْرش�َ
نَةَ اخلَ   ي�ةَ يِ َقْزِون ال ْرش�َ

نَةٍ   ِني�ةٍ ی قَْزوِ  َخْرش�َ
نَةِ اخلَ   ي�ةِ يِ َقْزِون ال ْرش�َ

نَُة َسانَْدویتش�ِ  نَُة اخلَ  یةَخْرش�َ  امس مث امس ب� ی�ةُ َسانَْدویتش�ِ ال ْرش�َ
أٔل وٕاضافة یعرف �مس وتنسب للب� بِ 

 الیاء

نَةً خَ   ی�ةً ش�ِ َسانَْدویت  ْرش�َ
نَةَ اخلَ   ی�ةَ َسانَْدویتش�ِ ال  ْرش�َ

نَُة   َسانَْدویتِش َخْرش�َ
نَُة اخلَ   ی�ةَسانَْدویتش�ِ ال ْرش�َ

اٍل َكِبريٌ غَو�   امس مث مضاف مث صفة. َكِبريٌ ال  ِشَمالِ ال اُص غَو�  اُص ِمشَ
فتُه والصفة ُعرفت بعد ٔأن  إالضافة َعر�

 .عرفته إالضافة

اٍل َكِبري  اَص غَو�   اً ِمشَ
 َكِبريَ ال  ِشَمالِ ال  غَّواَص 

اٍل َكِبريٍ  غَّواِص   ِمشَ
 َكِبريِ ال  ِشَمالِ ال  غَّواِص 

ی�ُة ِمنَقارٍ  نٌَة نَْوَرس�ِ ی�ُة اخلَ  َخْرش�َ نٌَة نَْوَرس�ِ  .اٌمس مث صفٌة مث مضاٌف ٕالیه نَقارٍ املِ ْرش�َ
ُعّرِف� �ُمس والنورس�یة ُعّرِفت ٕ�ضافهتا 

 للمنقار.

نَةً  ی�ةَ  َخْرش�َ  ِمنَقارٍ  نَْوَرس�ِ
نَةَ اخلَ  ی�ةَ  ْرش�َ  نَقارِ املِ  نَْوَرس�ِ

نَةٍ  ی�ةِ  َخْرش�َ  ِمنَقارٍ  نَْوَرس�ِ
نَةِ اخلَ  ی�ةِ  ْرش�َ  نَقارِ املِ  نَْوَرس�ِ

نٌَة َعْرفَاٌء َصِغَريةٌ  نٌَة اخلَ  َخْرش�َ  اٌمس مث� صفٌة ٔأوىل مث� صفٌة �نیٌة. َصِغَريةٌ الَعْرفَاٌء الْرش�َ
 الصفة تتبع املوصوف �لتعریف ِبأٔل

نَةً   َصِغَريةً  َعْرفَاءً  َخْرش�َ
نَةَ اخلَ   َصِغَريةَ ال َعْرفَاءَ ال ْرش�َ

نَةٍ   َصِغَريةٍ  َعْرفَاءٍ  َخْرش�َ
نَةِ اخلَ   َصِغَريةِ ال َعْرفَاءِ ال ْرش�َ

هٍْر  نَْوَرٌس ٔأْسَوُد ظ�
 َصِغريٌ 

هٍْر ال نَْوَرٌس ٔأْسَوُد ال  ظ�
 َصِغريٌ ال

 اٌمس مث صفٌة مث مضاٌف ٕالیه ُمث� صفًة �نیة.
 املضاف ال یعرف ِبأٔل

هٍْر َصِغريَ  ٔأْسَودَ  اً نَْوَرسَ   اً ظ�
هٍْر ال  ٔأْسَودَ  نَْوَرَس ال   َصِغريَ الظ�

هٍْر َصِغريٍ  ٔأْسَودِ  نَْوَرٍس   ظ�
هْرِ ال  ٔأْسَودِ  نَْوَرِس ال   َصِغريِ ال ظ�

�ةٍ  اٌمس مث مضاٌف ٕالیه ُمث� صفًة مث مضاف  ُقن�ةٍ ال لَْیٍل أ�سَوُد ال بَلَُشوُن  بَلَُشوُن لَْیٍل أ�سَوُد قُن
 املضاف ٕالیه فقط ِبأٔل.ٕالیه. وقد تعریف 

�ةٍ  لَْیٍل أ�سَودَ  بَلَُشونَ   قُن
 ُقن�ةِ ال أ�سَوُد  لَْیلِ ال  بَلَُشونَ 

�ةٍ  لَْیٍل أ�سَودِ  بَلَُشونِ   قُن
 ُقن�ةِ ال  أ�سَودِ  لَْیلِ ال  بَلَُشونِ 

 
 :أمساء الطيورمنهجية اختيار ووضع 

خطئنا يف االسم فله كل احلق يف التصحيح وإمنا غرضنا يف ذلك  أوًال هذا اجتهاد قد يصيب أو قد خيطأ فإن تبني ملن حيقق بعد� -1
 الوصول لالسم الصحيح وحنن بشر معرضني للخطأ والنسيان، وإن استطعنا تداركه صوبناه ولو الحقاً.
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كتب يف اللغة   املرجع األول لنا يف األمساء كتب الرتاث واللغة القدمية (إن ذكر� الحقاً كتب الرتاث أو اللغة فنحن نعين مجيع ما -2
العربية قدمياً) ككتاب اللسان والتاج والتهذيب وهي مذكورة يف قائمة املراجع، حبيث جند من خالل خربتنا ابلطيور الوصف املنطبق على 

 الطائر من خالل هذه الكتب والوصف غالباً ما يتبع صفة أو صوت للطائر فنستنج امسه الصحيح حبسب خربتنا يف الطيور.
سم الطائر يف كتب اللغة لكننا مل نستطع إجياد الوصف للطائر ووجد� اسم الطائر يتداول فيما بيننا إىل هذا الزمان إذا وجد� ا -3

 فغالباً ما يكون صحيحاً وهذه داللة على أن هذا االسم صحيح، ففي هذه احلال نستخدم هذا االسم.
ئر يف هذا الزمان له وجود يف كتب اللغة، نرجع للكتب احلديثة إذا مل جند الوصف الكايف يف كتب اللغة وال يوجد اسم شائع للطا -4

م (طبعته 1985معجم احليوان للفريق أمني املعلوف الطبعة الثالثة  -اليت كان هلا السبق يف التأليف. وهذه الكتب على سبيل الذكر هي: أ
طيور مصر للدكتور  -العلمية واإلجنليزية للطائر ب ) وقد رجع إىل أمهات كتب اللغة والرتاث وكتب األمساء1908األوىل كانت يف سنة 

حيوا�ت وطيور بالد الشام أمحد وصفي  -د 1960الطيور العراقية بشري اللوس طبعة  -م، ج1940أمحد محاد احلسيين الطبعة األوىل 
يور اإلمارات ط -ز 1984يب طبعة بنسون ترمجة د. أمني توفيق الطي طيور لبنان وسور� واألردن س. فري -و 1983زكر� الطبعة األوىل 

الدليل احلقلي لطيور الشرق األوسط ترمجة سعيد عبدهللا حممد إشراف أسعد  -ش 1992كولن ريتشاردسون ترمجة ساعد العوضي طبعة 
 سرحال.

كدخلة ن غريه بصفته أو ببيئته،  لالسم ليميز كل طائر ع نسبةوعندما تكون الطري مشرتكة يف اسم واحد لتشاهبها، نستخدم  -5
 . واألولوية هنا لتصغري األمساء ما أمكن إال ما اضطرر� إليه.يةناتو دخلة بسأ يةصفصاف

األولوية جيب أن تكون لألمساء العربية املوجودة يف كتب الرتاث، على األمساء العامية واملرتمجة إال ما اضطرر� إليه بشرط أن تكون  -6
 فيه صفات اللغة العربية الصحيحة.

ية و اليت يصعب فيها إجياد االسم العريب يفضل قبل أن نرتجم االسم التأكد من وجود اسم مقارب أو مشابه له فاألوليف احلاالت  -7
 لالسم العريب حىت وإن مل نكن متأكدين منه فاستخدام اسم معروف يف الرتاث وإن أخطئنا به أفضل من طمسه واستبداله ابسم أجنيب.

ه يف بالد� وأدخلت إليها حديثاً، نعرب امسها كما ينطقها أهلها فالطائر املستورد من اهلند للطري اليت مل تكن موجودة أو معروف -8
وأصبح متكاثراً يف بالد� بسبب اهلروب من األقفاص نسميه كما ينطق االسم أهله لكن بصبغة عربية كطائر "املاينا" نكتبه هكذا كما هو 

نادرة اليت ليس هلا اسم وال نتوقع وجود اسم هلا نستخدم نفس األسلوب معها أي نسميها ينطق يف اهلند. ونفس الشيء للطري الطارئة أو ال
 كما ينطقها أهلها مع إعطائها صبغة عربية ما أمكن.

نستخدم االسم املفرد وحيبذ أن يكون أقصر ما يكون فلو كان االختيار بني امسني خنتار ذو الكلمة الواحدة، وهكذا إن كان  -9
 ابعياً نبذل قصارى جهد� لتقليل عدد الكلمات.االسم ثالثياً ور 

ت كثرية. فاملتعدد قد تفصل يعا) له نو polytypicأو متعدد ( monotypic)نراعي عند التسمية إذا كان النوع مفرد ( -10
 Chukarني وتقبل للفصل مستقبالً. مثال تة أن تكون من كلمة واحدة أو كلمالنويعات عنه مستقبالً لذلك يراعى يف التسمي

Partridge  .نستطيع تسميته ابحلجل رمادي الرقبة فهو مفرد ليس له نويعات 
يراعى يف التسمية صحة النسبة سواء للمكان أو للصفة، فليس من الدقة أن ننسب الطائر لبلد وهو ال يتكاثر فيه أو  -11

 مع كسر آخره للداللة على للداللة مشددة �ءوالنسبة هي إحلاق آخر االسم  يف بلد أو بلدان أخرى. يوجدننسبه لبلد وهو 
لة بصرية: فتقول منسوابً  امساً  فيصبح إليه شيءٍ  نسبة  وينتقل. النسبة هو آخره كسر  مع ِإىل االسم املشددة الياءَ  فإضافة دخِّ

 بعد الوصفية اكتسابه هو آخر تغيريٌ  املتقدم اللفظي التغيري مع املنسوب االسم يعرتيو  .املشددة الياء إىل األخري حرفه من اِإلعراب
 ومثال آخر ،هذه دخلة بصريٌة تفرخيها"": لامث مضمراً  أَو ظاهراً  فاعلال �ئبَ  رفعه يف املفعول اسم عمل ويعمل جامداً  كان  َأن
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 مسترت ضمري الثاين املثال ويف تفرخيها األول املثال يف الفاعل فنائب ،البصرة إىل ةمنسوبأ�ا  بصرية معىنف دخلة بصرية" هذه"
 .البصرة ِإىل ْنَسبت ُ قلت لو كما  ،الدخلة على يعود هو تقديره

؟ نستخدم النسبة لألماكن كالبلدان والبيئات ولإلجتاهات كشرقي وغريب وألمساء واإلضافة الصفةالنسبة و مىت نستخدم  -12
عن صفات الطري، أما الصفات أي لألمور اخلارجة ولألفعال ولألمور املتعلقة واملرتبطة ابلطري وليست منه جسمه  األشخاص

الطري . أما اإلضافة فستخدم لتخصيص جزء من فتستخدم للصفات املوجودة يف الطائر نفسه كاأللوان وشكل اجلسم والريش
 بصفة معينة، مثال أبيض جناح أو أسود ذنب فهنا اإلضافة خصصت اجلناح ابلبياض والذنب ابلسواد.

طائر آخر من نفس اجلنس لكنه موجود يف مكان آخر يف العامل، نوع فة اليت يف االسم مع يراعى أيضاً يف التسمية أال تنطبق الص -13
 طري العامل. أنواع ليتسع اجملال الحقاً لوضع االسم العريب جلميع

الطري اليت من نفس اجلنس يراعى ما أمكن أن تكون موحدة يف االسم األول، وال مينع إن كان هناك من هو مشهور ابمسه أنواع  -14
 ن خيالف جمموعة جنسه يف االسم، الن األولوية هنا لالسم العريب الفصيح.أ

لقد ارأتينا أن يكون االسم بصيغة األنثى لبعض األنواع املشهورة أو الغالب عليها التأنيث وبصيغة الذكر للطيور الغالب عليها  -15
جلميع البط واإلوز فال جيوز عندئذ أن نسمي البعض بطة التأنيث فهنا يكون التأنيث هو القاعدة  االتذكري. فالبط واإلوز يغلب عليه

 والبعض بط وهكذا جلميع األنواع.
فمثًال ال جيوز أن نقول اترة العقاب السوداء مث  .من املهم مراعاة التوافق يف األمساء، فال جيوز أتنيث االسم اترة وتذكريه اترة أخرى -16

تعريف مث إغفاهلا كأن نقول اترة خطاف حبر متوج صغري واترة أخرى نقول خطاف نقول بعد ذلك عقاب أسفع. وال جيوز وضع ألف الم ال
 البحر الفاحم.

يراعى ما أمكن أن يكون االسم األساسي مفرداً وبدون مضاف خصوصاً إذا كانت هناك قرينة تستغين عن املضاف وذلك حىت  -17
 .يف األمساء الرابعية أو الثالثيةنتخلص من الز�دات 

ربره يف االسم كإضافة صفة إضافية من دون داٍع لذلك، أو الصفة املعروفة ابلقرينة، وذلك لألمساء املالز�دة غري االستغناء عن  -18
 الثالثية والرابعية.

تكون صيغة كتابة األمساء أن االسم األول بصيغة املفرد ونكرة (ألننا ال نقصد هنا طائر بعينه، وهذا ما اتبعه املعلوف يف معجمه)  -19
دأٌ مرفوٌع ابلضمُة ألنه اسم، يتبعه غالباً صفٌة مرفوعٌة ابلضمة كذلك، وقد تتبعه صفة اثنية أيضاً مرفوعٌة ابلضمة أو اسم شخٍص ويكون مبت

 أو مكاٍن فيكون مضاف منصوب، أو مجلة مكونة من مضاف منصوب ومضاف إليه مرفوع.
 ني معرفة اللفظ الصحيح لالسم وأتكيداً لعروبية االسم. لقد ارأتينا أن نضع احلركات على أمساء الطيور تسهيًال على القارئ -20
حناول ما أمكن التخلص من استخدام األمساء اخلمسة "ذو" و"ذات" و"أبو" لسهولة النطق ولتصغري االسم، فال شك أن العرب  -21

بيض يسمى أبيض البطن، وذو استخدموها َكُكىن وليس أمساء بذاهتا فالضب يكىن أبيب احلسل والثعلب يكىن أبيب احلصن فذو البطن األ
الرأس املطرقي يسمى مطرقي الرأس، وأبو منجل يسمى منجلي املنقار، وأبوملعقة يسمى ملعقي املنقار، وهكذا يكون الوصف أدق واملعىن 

 ظاهراً بوضوح.
 لن نتقيد ابالسم االجنليزي إذا تعارض االسم االجنليزي مع واقع انتشارة أو كسوته أو سلوكه. -22


